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Abstrakt
Cieľom predkladanej práce je predstavenie vzťahu medzi národnou identitou
a decentralizáciou na konkrétnom prípade španielskeho autonómneho regiónu Katalánska a
dopadu na jeho súčasnú politickú situáciu.
Prvý celok práce je venovaný analýze historického vývoja katalánskej národnej
identity. Na začiatku prvej kapitoly je definovaná národná identita ako pojem pre
pochopenie identifikácie vývoja tohto javu naprieč históriou katalánskeho regiónu.
Nadväzujúci historický prehľad počínajúci prvými zmienkami o oblasti tohto regiónu
postupne predstavuje všetky relevantné momenty a udalosti, ktoré ovplyvnili postavenie
Kataláncov, a ktoré formovali katalánsku identitu. Prvá kapitola je venovaná histórií do
konca 19. storočia.
Následne sa práca zameriava na politickú situáciu v 20. storočí, kedy celé Španielsko
prechádzalo náročným obdobím od občianskej vojny až po nastolenie diktatúry Generála
Franka. Práca sa nesústredí na analýzu politickej situácie celej krajiny, ale len na
postavenie Katalánska a ich národnej identity v tomto režime, pričom sa sústredí na
pôsobenie inštitúcií, ktoré pomohli k prežitiu tohto javu. Na záver druhej kapitoly je
vysvetlený pojem decentralizácie, ktorou Španielsko po páde diktátorského režimu prešlo.
V ďalšej časti je predstavený proces znovunadobudnutia autonómie Katalánska ako
dôležitého míľniku pre súčasné politické dianie a v stručnosti predstavuje politickú
inštitúciu Generalitat. Práca je zakončená kapitolou o Ľudovom hlasovaní o nezávislosti
z roku 2014 ako prvom oficiálnom pokuse Katalánska o osamostatnenie sa a úplné
odtrhnutie sa od Španielska.
Hlavným zámerom práce je prepojenie historických udalostí a faktorov za účelom
pochopiť súčasný vývoj a politické dianie v tomto regióne.
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Abstract
The aim of this thesis is to present a relation between national identity and
decentralization on the case of Spanish autonomous region of Catalonia and an impact on
its current political situation.
The first part focuses on the analysis of the historical development of Catalonian
national identity. At the beginning of the first chapter, national identity is defined as a term
to help further understand the identification of its development throughout the history of
this region. The following historical analysis, from the very first mentions of this region,
gradually introduces all relevant moments and events that had an impact on the position of
Catalonia and that helped to shape Catalonian national identity. The first chapter analyses
history until the end of 19th century.
An analysis of the political situation of 20th century follows, as this period was for the
whole of Spain marked by discrepancies such as civil war and an establishment of Franco’s
dictatorship. The thesis does not focus on the political situation of the whole country, but
rather on the position of Catalonia and their national identity during this period, while
concentrating on the operation of institutions that helped their identity survive. The second
chapter ends with a definition of the term decentralization as of the process that followed
the fall of dictatorship in Spain.
Further chapters explain the process of regaining the autonomy for Catalonia as an
important milestone that has shaped the current political situation and introduces
Generalitat as Catalonia’s official political institution. The final chapter focuses on the
Citizen Participation Process on the Political Future of Catalonia as the first official
attempt on independence.
The main objective of this work is to help understand the current political situation
8

based on the analysis of historical events and factors that helped shape the Catalan national
identity.
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Úvod
Ako tému pre svoju bakalársku prácu som si zvolila Národná identita a decentralizácia:
Prípadová štúdia Katalánska z viacerých dôvodov, ktoré na úvod predstavím. Témou práce
by malo byť zmapovanie historického vývoja identity tohoto regiónu a jeho vplyvu na
súčasné politické dianie v Katalánsku, konkrétne katalánsky postoj voči centrálnej vláde
a aktivity, ktoré vyvíja, pričom si za príklad zvolím stručnú analýzu ľudového hlasovania
z roku 2014.
Voľba tejto témy bola výsledkom dlhodobej zvedavosti, keď som pri niekoľko ročnom
štúdiu španielskej histórie pozorovala jav, že hoci je dnešné Španielsko navonok
jednotným štátom, celá jeho história bola sprevádzaná nielen konfliktami s okolím, ale aj
vnútornými rozpormi medzi jeho jednotlivými časťami a regiónmi. Považovala som za
zvláštne, že pokým sa iné štáty zjednocovali kvôli spoločným záujmom a vôli centrálne
zorganizovať krajinu, španielska situácia bola odlišná a zjednotenie mali na svedomí skôr
povinnosti voči spoločným nepriateľom za badateľnej nevôle jednotlivých účastníkov.
Tento jav mi však prišiel príliš nekonkrétny a obecný, pričom to nedostatočne
vysvetľovalo príčiny aktuálneho politického diania. Keďže sa nachádzame v dobe
najväčšieho boomu globalizácie, európskej integrácie a snahy štátov začleniť sa do
väčšieho celku, túžba autonómneho regiónu o emancipáciu a riziká s tým spojenie som
považovala za nepochopiteľné. Primárnym zámerom môjho výskumu je teda odpovedať na
otázku, prečo sa región s vlastnou autonómiou snaží odtrhnúť od štátu, do ktorého patrí.
Pri vedomí rozsahu bakalárskej práce som sa rozhodla sústrediť sa len na jeden konkrétny
región, ktorým je Katalánsko, aj keď podobný výskum by sa dal vykonať aj na ostatných
regiónoch ako napr. Baskicko. Katalánsko som si zvolila kvôli jeho osobitosti a kvôli
veľkej medializácií ľudového hlasovania z roku 2014, a pozornosti, ktorú na tento región
pritiahlo. Katalánsko má ako autonómny región nielen vlastnú politickú infraštruktúru, ale
11

aj všetky prvky jednoduchej definície samostatného národa ako jazyk, história, kultúra
a štátne znaky, pričom ich štatút autonómie plní funkciu regionálnej ústavy. Tieto prvky
som pochopila ako javy, ktoré nevzniknú v priebehu pár rokov, ani pár desiatok rokov, ale
sú dôsledkom dlhého stáročného vývoja. Chýbalo mi však pochopenie prepojenia na
súčasnú situáciu.
Hlavným cieľom môjho výskumu je preto prepojenie národnej identity regiónu
v decentralizovanom štáte so súčasnou politickou situáciou a jeho vzťah k centrálnej vláde.
Preto som si za cieľ svojej práce zvolila priblížiť čitateľovi všetky relevantné faktory pri
autonómnom regióne, ktoré vplývajú na fungovanie decentralizovanej demokracie
v Španielsku a tým prispieť k zdôrazneniu dôležitosti tejto témy. Začínam preto samotným
historickým kontextom katalánskej identity. V prvej časti práce sa budem sústrediť na
Katalánsko od dôb prvých zmienok v historických prameňoch a dôležité obdobie
stredoveku. Na prvý pohľad deskriptívna analýza však dúfam pomôže identifikovať fakt,
že Katalánsko sa ešte pred zjednotením Španielska v 15. storočí vyvíjalo ako región
schopný

samostatného

fungovania

s veľkou

autonómiou

a niekoľkými

pokusmi

o vytvorenie samostatného štátu. Definujem pojem národnej identity a nacionalizmu pre
lepšie pochopenie skúmaného javu. Ďalšia analýza katalánskej histórie má preukázať, že
ich identita a autonómia odolávala vonkajším vplyvom a politickým udalostiam, ba si
dovolím tvrdiť, že sa úspešne adaptovala na rôznorodé situácie s cieľom vlastného
prospechu a prosperity. Nebudem sa pritom venovať analýze histórie Španielska ako celku
a vývoju ostatných regiónov, ale len udalostiam, ktoré som zvolila ako užitočné pre môj
výskum, takže niektoré veľké historické míľniky opomeniem. Historický vývoj zmapujem
v dvoch blokoch, pričom prvý sa zameria na udalosti do konca 19. storočia a druhý,
logicky prepojený s teoretickou časťou práce, zas na udalosti 20. storočia.
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Ďalej sa budem snažiť plynule prepojiť tento vývoj s pojmom decentralizácie štátu.
Decentralizáciu v Španielsku po páde totalitného režimu v 80. rokoch minulého storočia
možno ponímať ako prirodzený krok v rámci nastolenia demokracie a stabilizácie režimu,
ale pri krajine s tak silnými autonómnymi regiónmi to môže neskôr priniesť komplikácie.
Rozoberiem ústavné články o autonómií a cestu Katalánska k jej znovunadobudnutiu,
pričom nevynechám aspoň stručné predstavenie katalánskych politických inštitúcií ako
zhmotnenie výsledkov decentralizácie v praxi. Ako poslednú časť som si zvolila Ľudové
hlasovanie o nezávislosti z roku 2014, ktoré možno ponímať ako vyvrcholenie všetkých
politických konfliktov medzi centrálnou a regionálnou vládou, a zároveň udalosť
najsilnejšie prepojenú práve s ich katalánskou národnou identitou, ktorú možno vnímať
ako skrytý dôvod politických krokov katalánskych predstaviteľov, či už šľachty minulosti
alebo súčasných politikov. Fakt, že sa Katalánci cítia byť viac Kataláncami, ako Španielmi
môže byť skrytým motorom ich činov naprieč celou históriou.
V mojej práci sa nesnažím ospravedlniť katalánske správanie, ani zaujať pozitívny či
negatívny postoj k súčasnému dianiu, ide mi o zmapovanie možných príčin tohto správania
a prepojenie histórie so súčasnosťou pre lepšie pochopenie vývoja politickej situácie
krajiny pre každého čitateľa.
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1. História Katalánska a formovanie katalánskej identity

V rámci tejto úvodnej kapitoly zhrniem pôvod a historickú genézu Katalánska ako
súčasti Španielskeho kráľovstva. Historická genéza krajiny ako celku je veľmi dôležitá pre
pochopenie dnešnej situácie, keďže čitateľovi pomôže ozrejmiť to, prečo sa vôbec územné
celky snažia osamostatniť, čo podľa mňa nie je vždy štandardnou požiadavkou pri národne
homogénnych krajinách. Katalánci sú predsa na prvý pohľad Španielmi, no ich katalánska
identita evidentne prevyšuje tú španielsku. Ako moja práca neskôr objasní, Katalánsko sa
chce osamostatniť z rôznych dôvodov, pričom samozrejme z politologického hľadiska
prevažujú ako pádne argumentovateľné tie politické, no nie sú jediné. Dôležitou otázkou
pre moju prácu je otázka národnej identity a jej vplyv na to, či centrálne riadená vláda
dokáže skutočne reprezentovať záujmy všetkých občanov, pričom negatívny postoj k tejto
otázke môže viesť k pokusom o dosiahnutie nezávislosti. Španielsko nie je ani zďaleka tou
najväčšou krajinou, no práve táto kapitola potvrdí, že ak sa čo i len jedna časť cíti niečím
iná, dáva to priestor stále väčšej decentralizácií, resp. snahám o osamostatnenie sa od vlády
centrálnej. Zároveň sa zameriam len na udalosti, ktoré podľa môjho názoru mali vplyv, či
dosah na formovanie katalánskej identity alebo katalánskeho postavenia, preto niektoré pre
Španielsko ako celok významné udalosti nespomeniem.

1.1. Národná identita a nacionalizmus

Pred historickou genézou katalánskej identity je dôležité definovať dva základné
pojmy- národná identita a nacionalizmus- pre pochopenie nasledujúcich kapitol.
Základnými prvkami národnej identity sú podľa Kateřiny Dvořákovej a Miroslavy
Ferrarovej obraz národa a vedomie národných charakteristík, pričom národ možno vnímať
14

ako kultúrny celok so spoločným jazykom, históriou či kultúrou alebo politický celok so
spoločným občianstvom a obývaným územím. Tieto národy tvoria národné štáty
s medzinárodným uznaním. Napriek tomu existujú a stále viac sa vyvíjajú „neštátne
národy, ktorých územie sa nezhoduje s územím štátu, v ktorom žijú a nestotožňujú sa
s ním, a udržujú si vlastné poňatie národnej identity“ (Dvořáková, Ferrarová, 2014, s. 32).
Na základe tejto definície môžeme Kataláncov zaradiť k neštátnemu národu, keďže spĺňajú
charakteristiky kultúrneho celku ako aj sa ich územie nezhoduje s územím štátu, do
ktorého patria.
Dvořáková a Ferrarová ďalej tiež definujú pojem nacionalizmus, ktorý je úzko spätý
s národom a národnou identitou. Ozrejmujú rozdiel medzi agresívnym, indoktrinovaným
nacionalizmom diktatúr 20. storočia a demokratickým ponímaním nacionalizmu.
Nacionalizmus, ktorým sa zaoberám v mojej práci, je „politická ideológia chrániaca právo
národov na existenciu a kultúrny a politický rozvoj v rámci demokratických princípov
a dodržovania ľudských práv“ (Dvořáková, Ferrarová, 2014, s. 33).
Montserrat Guibernauová to označila za emancipačný nacionalizmus, teda „typ
demokratického nacionalizmu pri národoch, ktoré sa necítia dostatočne uznané
a reprezentované štátom, v ktorom žijú“, pričom konsenzuálny boj za osamostatnenie
chápe ako „znak politickej dospelosti“ (Guibernau, 2013, s. 372).

1.2. Od Frankov až po Habsburskú dynastiu

Prvé zmienky o oblasti korešpondujúcej s dnešnou polohou Katalánska siahajú
približne do 9. storočia, kedy Frankovia začali osídľovať tamojšie grófstva. Franská
nadvláda vo forme feudálnych zriadení bola v tej dobe unikátna medzi španielskymi
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kresťanskými štátmi, čo do istej miery ozvláštnilo Katalánsko už pred dvanástimi
storočiami (O'Callaghan, 1983, s. 107).
Kresťanské Španielsko vznikalo postupným spájaním sa kráľovstiev naprieč celému
Pyrenejskému polostrovu v snahe oslobodiť sa z arabskej nadvlády. Predmetom tejto práce
nie je podrobne zmapovať celú genézu vzniku Španielska, takže spomeniem len historicky
relevantné momenty pre vývoj katalánskej identity.
Prvým významný vládcom bol bezpochyby gróf Ramón Berenguer I, vládnuci v 11.
storočí nášho letopočtu. Ako panovník ovládajúci Barcelonu mal reálnu príležitosť
vytvoriť samostatný štát, čo sa mu eventuálne nepodarilo, no pripisuje sa mu autorstvo tzv.
„Usatges de Barcelona“, voľne preložiteľných ako Barcelonské zvyky, ktoré obsahovali
základné práva Katalánska a vytvorili základ katalánskej spoločnosti (O'Callaghan, 1983,
s. 195). Neskôr poslúžili ako základ pre Katalánske konštitúcie (v katalánčine
Constitucions de Catalunya).
Katalánsko zatiaľ neprejavovalo snahu združovať sa s ostatnými kresťanskými
kráľovstvami v boji proti Arabom a ich primárnym zámerom bolo udržanie si moci na
sever od Pyrenejí a moreplavectvo smerom na východ od barcelonského pobrežia. Až v 12.
storočí došlo k spojeniu Aragónska a Katalánska (územie nazývané Aragónska koruna)
sobášom Petronily a Ramóna Berenguera IV, pričom si však oboje jednotky ponechali svoj
jazyk a kultúru (O'Callaghan, 1983, s. 225). Stále sa ešte nachádzame v stredoveku, no
katalánska snaha o autonómiu nezoslabla ani v nasledujúcich rokoch. Ako súčasť
Aragónska mali dostatočnú slobodu, najmä miestna šľachta, ktorá sa aktívne angažovala
do chodu krajiny. Katalánci boli svojrázni, ich jazyk a kultúra boli ovplyvňované severom,
teda Francúzskom, čo badať na dnešnej katalánčine.
Následne sa na prelome 13. a 14. storočia začal formovať orgán Deputació del General
predchádzajúci dnešnej katalánskej inštitúcií Generalitat, ktorý predstavím v jednej
16

z nasledujúcich kapitol. V roku 1283 barcelonský dvor uviedol do platnosti systém, ktorý
znemožňoval vládcovi upravovať ústavy či dane bez zvolenia a konzultácie so šľachtou,
armádou či cirkvou. Vznikali komisie na vyberanie daní, až v rokoch 1362-63 Montský
dvor uvalil dane na obchod v Katalánsku, Aragónsku a Valencií. Tieto dane sa nazývali
generalitats, a neskôr vznikla samostatná Hlavná Rada pre Katalánsko, ktorá bola nutná
pre kontrolu a ochranu vyberaných daní pred vonkajšími monarchami [www.gencat.net].
Podrobnejšie sa tomuto orgánu budem ešte venovať neskôr.
Keď sa presunieme do 15. storočia, osud Katalánska sa zmenil 28. júna 1412 zvolením
Fernanda z Antaquerry z dynastie Trástamara ako kráľa Aragónska, kedy katalánska
šľachta rozdelená vnútornými konfliktmi nebola schopná nominovať vlastného, teda nie
kastílskeho, nástupcu na trón. Tomuto faktu napomáhala aj hegemónna povaha Aragónska.
Katalánska šľachta to však ponímala ako pozíciu vyplývajúcu z dohody (Kaspického
kompromisu), pričom teda Fernando I ako kráľ zvolený, a nie dedičný, musel rešpektovať
všetky slobody tamojšieho ľudu (O'Callaghan, 1983, s. 545).
„Nekatalánsky“ pôvod vládcovi a jeho nasledovníkom však v Katalánsku nikdy
nezaručil absolútnu vernosť, čo sa ukázalo po smrti Fernanda I. Opäť raz mala veľmi silná
šľachta problém s nadvládou a pri absencií monarchu sa pokúsila o prevrat a zrušenie únie
s Aragónskom. Katalánska šľachta sa viac sústredila na obchod, tá Aragónska zas viac
participovala vo vládnych záležitostiach. Pokus bol neúspešný, no nástupom ďalších
panovníkov nevymizla anarchia v zmysle neuznávania žiadnych zákonov, ktoré by
kolidovali s Usatges de Barcelona. Každý pocit ohrozenia bol nasledovaný rebéliou proti
korune, ako pri vláde Juana II.. Spojenie s francúzskym Reném z Anjou proti Juanovi II
dával Kataláncom pocit bezpečia, pričom však komplikovaná situácia vo zvyšku
španielskych kráľovstiev prinášala nové problémy. Nástupníčka na kastílsky trón, Isabella,
sa rozhodla pre sobáš so synom Juana, Fernandom pre spojenie Kastílska a Aragónska
17

(obaja známi ako Katolícki králi, zjednotitelia kresťanského Španielska), čo malo za
účelom potlačenie kontinuálnych rebélií zo strany Katalánska. Katalánsko stratilo
vojenského lídra smrťou syna Reného z Anjou, čo v roku 1472 znamenalo potlačenie
rebélie, pričom Juan sa zaviazal odpustiť nepriateľom a znovu rešpektovať ich autonómne
zvyklosti (O'Callaghan, 1983, s. 573-575). Unifikácia krajiny z tohto obdobia pretrvala
takmer v tej istej podobe dodnes.
Výrazné míľniky katalánskej histórie, v zmysle dôležitosti pre posilňovanie ich
autonómnej nátury, sa neudiali takmer pol druha storočia. Pokiaľ centrálny panovník
rešpektoval ich zákony, požiadavky, legálne inštitúcie a nezasahoval do ich ekonómie
neadekvátnymi daňami, Katalánsko v celku ochotne participovalo na spoločných záujmoch
krajiny. Odseky vyššie dokazujú, že autonómia a samostatnosť Katalánska má skutočne
historický pôvod a napriek tomu, že boli súčasťou Španielskeho kráľovstva de iure, vlastné
zákony a potreby rešpektovali omnoho, a možno jedine, viac. Centrálne panovníctvo bolo
vnímané skôr ako „sila vôle a nadradená vojenská sila“ (Payne, 2011, s. 99).
V roku 1640 došlo ku Katalánskemu povstaniu (Sublevación de Cataluňa) kvôli
zvýšeným daniam a nepokojom na hraniciach s Francúzskom. Katalánci boli presvedčení,
že do kráľovskej pokladne prispievajú dostatočne (a toto ich presvedčenie pretrváva
dodnes). Prezident Generalitat, Pau Claris, sa spojil s Francúzmi, no opäť neúspešne, keď
v roku 1652 Barcelonu dobyl kráľ Filip IV (Buffery, Marcer, 2011, s. 154). Katalánci
nemali problém vzdorovať a spojiť sa s hocikým, kto by ochránil ich záujmy voči
centrálnej španielskej korune, pričom stále viac usilovali o decentralizáciu monarchie. Po
všetkých problémoch a rebéliách, ktoré boli sprevádzané sociálnymi a ekonomickými
krízami, došlo k zlepšeniu situácie a rastu v týchto smeroch v Katalánsku až v neskoršej
druhej polovici 17. storočia (Payne, 2011, s. 103).
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1.3. Od dynastie Bourbonovcov až po 20. storočie

Nezabúdajme, že Katalánci mali doteraz nie len vlastné legálne inštitúcie a uznávané
zvyklosti, ale aj kultúru a jazyk. Doteraz vládnuca dynastia Habsburgovcov bola úmrtím
Karola II. Španielskeho nahradená francúzskou dynastiou Bourbonovcov, čomu
predchádzala Vojna o nasledovníka na Španielskom tróne. Filip V. Španielsky ako nový
monarcha (zvolený Utrechtským mierom v 1713-1714) bol inšpirovaný Francúzskom,
ktoré fungovalo ako centralizovaný štát, pričom sa rozhodol nerešpektovať tradície
a podpísaním Dekrétov s názvom Nueva Planta (v preklade Nový plán) v roku 1716
odobral autonómiu všetkým bývalým súčastiam Aragónskej koruny, teda aj Katalánsku.
Tieto dekréty navyše zrušili Generalitat, spôsobili okupáciu oblastí kráľovskými vojskami
a obmedzili používanie katalánčiny, pričom ju v oficiálnej komunikácií nahradila
kastílčina, čo možno považovať za potlačenie katalánskej identity (Buffery, Marcer, 2011,
s. 96). V tomto momente sa teda Katalánsko muselo vyrovnať so zmenou
decentralizovaného režimu.
Spolupráca s Francúzskom, ktorá sa v minulosti Kataláncom javila ako výhodná, sa
v 19. storočí stala problémovou. Francúzske vojnové tiahnutie na Portugalsko ovplyvnilo
samotné Španielsko, ktoré, považujúc Francúzsko za spojenca (cez dynastiu), povolilo
prechod vojsk cez svoje územie, za vlády Carlosa IV. a jeho premiéra Manuela Godoya.
Napoleon Bonaparte videl Španielsko ako strategicky príliš dôležité a idea vytvorenia
satelitného štátu iniciovala obsadenie prístavov v Barcelone a San Sebastiáne, ako aj
dôležitých pevností. Nasledovalo 8 rokov bitiek, avšak teraz už nešlo len o boj za
katalánske práva, ale aj o boj proti okupácií Španielska ako celku (Iglesias, 2012, s. 26-29).
Táto vojna sa označuje ako Vojna za španielsku nezávislosť, pričom šlo o jednu
z najfatálnejších vojen v rámci strát na životoch a ekonomického úpadku a zlyhanie
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vtedajšieho režimu poznačilo krajinu (Payne, 2011, s. 144). Podľa môjho osobného názoru
táto vojna nezasiahla Katalánsko len politicky či sociálne, ale aj morálne, odcudzením ich
dlhoročného možného spojenca, ktorého vo Francúzsku podľa potreby, a napriek mnoho
konfliktom, mali.
Situácia sa ale v 18. a 19. storočí pozmenila oproti 16. storočiu. V 16. storočí
Španielske kráľovstvo prosperovalo, bolo považované za silnú, modernú monarchiu zatiaľ
čo Katalánsko strácalo vplyv a bojovalo s vnútorným problémami. Teraz, naopak,
Katalánsko (ale aj ostatné severné časti ako napr. Baskicko) ekonomicky dominovalo
vďaka priemyselnej výrobe a zo Španielska sa stával slabý, neprosperujúci celok.
Katalánsko si bolo vedomé svojej ekonomickej prevahy, čo je pre nich dodnes dôležitým
argumentom pre osamostatnenie sa.
V Španielsku sa v 19. storočí udialo množstvo udalostí, ktoré významne ovplyvnili
politický život, no keďže predmetom tejto kapitoly je zmapovať míľniky dôležité pre
formovanie katalánskej identity či faktory s tým spojené, niektoré udalosti nespomeniem.
Pre Kataláncov bola najdôležitejšou periódou RENAIXENÇA (v preklade renesancia), čo
bolo obdobie kultúrneho znovuzrodenia. Z počiatočného malého množstva intelektuálov,
ktorí presadzovali vo svojej tvorbe katalánčinu, sa postupne stalo veľké hnutie v radoch
elít, ktoré tým chceli pozdvihnúť „stratenú, či utlačovanú katalánsku identitu“ (Buffery,
Marcer, 2011, s. 333).
Ako táto kapitola vysvetľuje, napriek všemožným snahám a okolnostiam sa
v Katalánsku nikdy nepodarilo eliminovať ich vlastnú katalánsku identitu. Od samotného
vzniku pociťovali vôľu osamostatniť sa a mať vlastnú autonómiu, čo dokazujú vyššie
zmieňované udalosti. V rámci monarchie, akokoľvek centralizovanej, Katalánsko
nenarazilo na taký odpor ako pri diktatúre generála Franka. Na toto obdobie nadviažem
v nasledujúcej kapitole, kde zároveň vysvetlím teoretický základ decentralizácie.
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2. Politická situácia 20. storočia a teória decentralizácie

V predchádzajúcej kapitole som sa venovala historickým udalostiam až do konca 19.
storočia, ktoré ovplyvňovali, či formovali, katalánsku identitu. Napriek tomu, že úplnú
nezávislosť nikdy nenadobudli, v rámci monarchie mali dostatočnú autonómiu a rešpekt
panovníka. Až zložité a v problémoch zmietané 20. storočie na niekoľko dekád zmenilo
situáciu Katalánska a hlavne postavenie ich identity. V tejto kapitole rozoberiem dôležité
udalosti z pohľadu Katalánska, vývoj a prežívanie ich identity počas diktatúry a vysvetlím
pojem decentralizácie ako teoretického základu tejto práce.

2.1. Udalosti 20. storočia

Ešte pre vznikom Druhej republiky sa v nadväznosti na Renaixencu rozšíril katalánsky
nacionalizmus ako populárny myšlienkový prúd. Katalánci prežívali svoje vlastné národné
obrodenie, ako tomu bolo aj v ostatných malých krajinách či národoch v Európe počas 19.
storočia. Nikto s presnosťou nevedel určiť, či chcú Katalánci autonómiu v rámci
Španielskej monarchie, alebo úplné odtrhnutie, keďže počas funkčného obdobia Francisca
Cambóa boli spokojní s chodom monarchie, no pri Primovi de Riverovi boli obmedzení
natoľko, že katalánsky nacionalizmus začal operovať v tajnosti (Jackson, 2012, s. 16).
Po neúspechu vágnej Prvej republiky, kedy sa na pozícií prezidenta v období 12
mesiacov vystriedali až štyria jednotlivci, sa Španielsko po rokoch krízy, absencií
schopného monarchu a prevahy anarchistických nálad dostalo k vytvoreniu Druhej
španielskej republiky po voľbách 12. apríla 1931, kedy kráľ Alfonso XIII. potichu odišiel
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do exilu (Jackson, 2012, s. 7). Konštitúcia Druhej republiky ešte ani nebola sformovaná,
keď generál Maciá, zakladateľ Strany republikánskej ľavice Katalánska (ďalej už len ERC;
z kat. Esquerra Republicana de Catalunya), vo svojom pamätnom prejave v katalánčine
z balkóna vyhlásil Katalánsku republiku s otvorenou pozvánkou pre ostatné celky s cieľom
vytvoriť Pyrenejskú federáciu (čo by dnes bolo vnímané ako protiústavné). Po rokovaniach
s troma ministrami vyslanými z Madridu sa však dohodli, že Maciá odovzdá Madridu
návrh znenia štatútu autonómie (Jackson, 2012, s. 29). V auguste 1931 prebehlo
referendum, ktoré schválilo návrh Katalánskeho štatútu autonómie, nasledované
schválením centrálnou vládou 10. augusta 1932. Dokument, známy aj ako Estatut de Núria,
definoval Katalánsko ako „autonómny región, ktorému vládne Generalitat zložený
z parlamentu, prezidenta a výkonnej rady“ a presne menoval „práva a povinnosti
občianskeho a trestného zákonníka, výberu daní, regionálnej administratívy a civilného
poriadku“, pričom zároveň uzákonil katalánčinu ako oficiálny jazyk popri kastílčine
(Buffery, Marcer, 2010, s. 305). Dokument bol s ročnou prestávkou v platnosti až do roku
1938 a plnil funkciu regionálnej ústavy.
Na jeseň roku 1934 sa v Katalánsku udiala trojdňová revolúcia odštartovaná štrajkami
5. októbra, ktorá vyústila až vo vyhlásenie Katalánskeho štátu v rámci Španielskej
federatívnej republiky Lluísom Companysom večer šiesteho, pričom sa štáb zabarikádoval
v útrobách Generalitat. Politickému faux-pas a krviprelievaniu zabránil len generál Batet,
ktorý nezaútočil a 7. októbra došlo k mierumilovnej kapitulácií (Jackson, 2012, s. 150153). V celom Španielsku však prevládali nepokoje a bol vyhlásený vojnový status.
V Španielsku sa chýlilo k vypuknutiu občianskej vojny už počiatkom roku 1936 a
nekonečné rozpory medzi ľavicovými Republikánmi a pravicovými Nacionalistami
ovplyvňovali celú krajinu. Za paradox možno považovať to, že tento rok bol pre
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Katalánsko ako také najpokojnejším za posledných 5 rokov. Nebudem zachádzať do
detailov celej prípravy na Občiansku vojnu, no spomeniem neúspešný pokus o obsadenie
Barcelony 19. júla. Nacionalisti ešte v tomto období nevedeli úspešne obsadiť dôležité
industriálne mestá, napriek tomu že okupovali približne 1/3 krajiny (Jackson, 2012, s.
245). Španielsku občiansku vojnu rozoberať nebudem, zameriam sa na jej vplyv na
katalánsku identitu a nacionalizmus, a nadviažem na pôsobenie počas Frankovej diktatúry.

2.2. Katalánsky nacionalizmus a identita počas Frankovej diktatúry

Katalánsky región bol od počiatku 20. storočia až do začiatku 40. rokov najväčším
problémom pre rozvoj španielskeho nacionalizmu. Ako som aj skôr v práci spomínala,
katalánska identita bola dôležitou súčasťou ich histórie a nesúvisela len so vznikom
katalánskeho nacionalizmu, keďže sa formovala mnoho storočí skôr. Historici
polemizovali

o významoch

a správnych

využitiach

pojmov

„národná

identita“,

„nacionalizmus“ a etapách vývoja v rôznych oblastiach. Francúzsky historik Pierre Vilar
definoval katalánsky nacionalizmus ako „reakciu ekonomicky vyspelého regiónu proti
nevyspelému politickému vedeniu krajiny“, pričom počiatok tohto nacionalizmu súvisel
s jazykovým obrodením (Vilar, in Dowling, 2012, s. 10). Katalánsky nacionalizmus prešiel
počas Frakovej diktatúry dvoma etapami: Represiou v rokoch 1939-1955 a Oživením
v rokoch 1955-1970.
Krátko po občianskej vojne sa situácia pre Katalánsko výrazne zhoršila. Španielski
nacionalisti mali za hlavný cieľ absolútne vykynoženie regionálnych nacionalistických
hnutí, pričom od všetkých autonómnych oblastí vyžadoval režim „plnenie občianskych
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povinností ako Španieli“ podobne absurdne znejúcimi sloganmi. Frankisti boli totižto
presvedčení, že za oslabenie Španielska môže najmä jeho heterogenita v oblasti národného
cítenia. Rozhodli sa odstrániť všetko, čo Katalánsko vymedzovalo ako politicky či kultúrne
odlišné, napr. premenovávaním názvov inštitúcií, ulíc a pod. z katalánčiny do kastílčiny.
Režim sa verejne zaväzoval tolerovať privátne používanie katalánčiny (nepokladala by
som to však za prejav solidarity, ale triezve uváženie nemožnosti kontrolovať tento jav),
ktoré samozrejme nenabáda k separatizmu (Dowling, 2012, s. 38-39).
Frankisti dúfali, že týmito krokmi dospejú k novej etape politickej a kultúrnej
homogenity. Keďže katalánsky nacionalizmus verejne najviac stál na používaní
katalánčiny, táto zámienka poslúžila ako alibi na skrytú politickú opresiu. V Katalánsku
došlo v rokoch 1938 až 1953 k exekúcií až štyri tisíc osôb, pričom zadržaných bolo takmer
tridsaťtisíc. Frankov režim, podobne ako ostatné extrémne pravicové režimy v Európe, sa
sústredil na vzdelávanie ako hlavný spôsob ovládania spoločnosti. Katalánsko však malo
unikátne postavenie oproti iným regiónom kvôli dlhej histórií pokusov o autonómiu, ktorá
im bola, samozrejme odobraná, a aj v tom, že ako jediný región malo silnú robotnícku, ako
aj intelektuálnu a kultúrnu vrstvu.. Výhodu mali Katalánci najmä v geografickom
umiestnení, pričom blízkosť k Francúzskym hraniciam im umožňovala jednoduchší útek
z krajiny. Ako dôsledok sa väčšina kultúrnej elity pridružila k medzinárodnej exilovej
komunite. Hovoríme však až o období po skončení Druhej svetovej vojny, lebo napr. útek
prezidenta Generalitat Lluísa Companysa v roku 1940 skončil jeho vydaním španielskym
autoritám a následnej exekúcií (Dowling, 2012, s. 38-40).
Nie všetky katalánske sektory boli vzdorovité, a v konzervatívnych radoch cirkvi
a buržoázie došlo ku kolaborácií s režimom zo strachu z exekúcie, zatiaľ čo sa opozičné
strany zjednocovali v Národnú úniu demokratických síl (Aliança Nacional de Forces
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Democràtiques) v 1945, či bežný ľud participoval v guerilových povstaniach. Frankov
režim však nemohol počítať s úplnou lojalitou konzervatívnej buržoázie a cirkvi, keďže ich
pozícia, podľa môjho názoru, bola účelová, o čom svedčia vyjadrenia katalánskeho politika
Francesa Cambóa, ktorý „zapudzoval režim a želal si jeho transformáciu“, no za primárny
cieľ videl „vnútorný poriadok a nepredlžovanie občianskej vojny“, pričom jediná osoba
toho schopná bola Franco (Dowling, 2012, s. 45). Cirkev, ako historicky významná súčasť
celej španielskej spoločnosti, sa v tomto období sústredila na obnovenie inštitúcií, budov
a radový prerod, keďže počas Občianskej vojny prišla o tisíce predstaviteľov. Obdobie
represie by som charakterizovala ako latentné pre katalánsky nacionalizmus. Myslím to
tak, že všetky odvetvia, ktoré by mohli participovať v obrodení, boli príliš zaneprázdnené
rekonštrukciou vlastných inštitúcií, a v neprospech hral aj fakt, že „polovica“ aktérov
fungovala z exilu, strácajúc tým prepojenie s realitou doma. Kataláncom pomohla len
záštita cirkvi, ktorá bola výhodným barterom pre obe strany, keďže cirkvi naopak získala
uznanie a tradíciu v tomto regióne. Jazyk a kultúra, hlavné nosiče katalánskeho
nacionalizmu a identity, neboli zničené, iba ich verejné pôsobenie bolo potlačené. Payne
označil Katalánsko za „opozičný región par excellence“, no najmä vďaka aktivitám
anarchistov a komunistov, skôr ako nacionalistov (Payne, in Dowling, 2012, s. 50).
Po tom, ako Katalánsko odolalo Frakovým snahám o kultúrnu homogenizáciu sa
presúvame do obdobia tzv. Oživenia. Španielsko menilo svoje interné stratégie tak, aby si
upevnilo, resp. udržalo, medzinárodné uznanie, čo dávalo priestor väčšiemu politickému
pluralizmu. Rekonštrukcia katalánskej spoločnosti sa odohrávala za pomoci cirkvi, ktorá
umožňovala publikácie v katalánčine, mládežnícke spolky a štúdium ich národnej histórie.
Pre moju prácu je dôležitá katalánska identita, ktorej vývoj sa snažím podchytiť
v relevantných historických udalostiach. Napriek totalitnému režimu táto identita
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nevymizla, o čom svedčí nasledujúci výrok jedného stúpenca katalanizmu z 1955: „Som
presvedčený o životnosti Katalanizmu... vlastne verím, že dnes je to jediná prežívajúca sila
v Španielsku“ (Dowling, 2012, s. 67).
V tomto období sa v Európe zároveň odohrávali prvé spoločné politické aktivity, ktoré
predchádzali vytvoreniu Európskej únie, na čo Katalánsko reagovalo dosť frustrovane.
Ako ekonomicky a hospodársky vyspelá časť Španielska boli výrazne pro-európsky, no
keďže Španielsko nebolo pozvané na žiadne rokovania kvôli vtedajšiemu režimu,
blokovalo to katalánske záujmy. Zjednotená socialistická strana Katalánska

(Partit

Socialista Unificat de Catalunya, ďalej len PSUC) na prvom straníckom kongrese v
októbri roku 1956 vyjadrila postoj, že „úsilie o znovunastolenie katalánskych národných
slobôd je úsilie o nastolenie demokracie ako v Katalánsku, tak aj v celom Španielsku“
(Dowling, 2012, s. 70).
Katalánskemu obrodeniu panovala záštita cirkvi, keďže sa im nedarilo zorganizovať
nejaké relevantné spolky a prúdy v rámci pracujúcej triedy. Katalánski socialisti otvorili
svoje kruhy všetkým, ktorí boli proti Frankovmu režimu, čím sa neoficiálne
pretransformovali v národnú stranu, čomu tak vo zvyšku Španielska nebolo. 60. roky boli
nazývané aj Segona Renaixenca, teda v preklade Druhou renesanciou (po tej z 19.
storočia), kedy sa prijatím legislatív v oblasti ekonomiky posilnil status katalánskych bánk
a ekonomiky a došlo k rastu a zlepšeniu celého regiónu. Katalánske hnutia sa rozvíjali,
prijímanie nových legislatív umožňovalo zakladanie súkromných korporácií a rozvoju
slobodného trhu, pričom stále silnela pozícia kultúrnych hnutí (Dowling, 2012, s. 73-79).
Všetky tieto faktory, ako aj v nasledujúcej teoretickej časti definujem, dávajú priestor pre
základy decentralizácie. Je až paradoxné, že tieto základy boli položené počas vládnutia
diktátora. Režim, mysliac si, že upevňuje svoju autoritu integráciou pre nich výhodného
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Katalánska do štátu, v skutočnosti dával priestor budúcim pokusom o autonómiu, ktorú im
predsa nie až tak dávno odobral.
Pred prechodom na teoretickú definíciu decentralizácie zhrniem historický vývoj a boj
katalánskeho nacionalizmu a identity. Možno ho považovať za úspešný a odolný voči
vonkajším vplyvom, ako to dokazuje genéza mnou vybraných udalostí. Od samotného
počiatku muselo Katalánsko odolávať vplyvom centrálnych monarchií a vlád, no vždy si
udržali základ a postavenie, na ktorom mohli stavať svoju autonómiu. Napriek množstvu
politických a ekonomických kríz si Katalánci boli schopní, či už verejne, exilne, alebo
v tajnosti, udržať používanie vlastného jazyka a vlastnú kultúru, na ktorých stavali svoju
identitu, a úspešne ich implementovať do legislatív vo svoj prospech. Ekonomická
vyspelosť a vnútorný pocit odlišnosti boli výhodou a úspešným základom pre
znovunadobudnutie samostatnosti v rámci krajiny. Verím, že z tohto dôvodu čitateľ
poníma aj súčasnú politickú situáciu ako predpokladateľnú následnosť tisícročných snáh
Katalánska, a pomôže to k plynulému pochopeniu rozobratia ľudového hlasovania z roku
2014 o nezávislosti Katalánska ako ďalšiemu kroku mojej práce.

2.3. Teória decentralizácie: história a definícia

Predtým ako sa začnem venovať súčasnej situácií v Španielsku, resp. Katalánsku, je
potrebné definovať samotnú decentralizáciu, jej význam a historickú genézu. Až tak
budem môcť plynule prejsť na identifikáciu jej prvkov v Katalánsku po nastolení
demokracie a historický kontext súčasnosti.
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Blanka Říchová decentralizáciu v jednej zo svojich publikácií definovala nasledovne:
„decentralizácia je spojená s vytváraním autonómne fungujúcich územne-správnych
jednotiek, ktorých výkon právomocí v rámci prenesených kompetencií je plne samostatný
a podriadený len právnemu dohľadu centra” (Říchová, 2002, s. 189). Pre moju prácu je
však dôležité uvedomiť si, prečo, ako a odkedy k decentralizácií vôbec dochádza (preto
som sa v predchádzajúcich častiach práce venovala zmapovaniu histórie Katalánska
a vývoju ich identity a katalánskeho nacionalizmu), keďže práve v Španielsku to nie je
fenoménom len poslednej dekády, ale počiatky snahy jednotlivých území o nadobudnutie
autonómie a samostatnosti možno datovať niekoľko storočí dozadu. Tiež je dôležité
zamyslieť sa, nakoľko je decentralizácia vládnych štruktúr pre silný autonómny región
dostačujúca, a či pocit obmedzenia v zdieľaných právomociach nepodporí vôľu odtrhnúť
sa od štátu. Samotné Španielsko predsa vzniklo úniou jednotlivých samostatných
kráľovstiev pri boji proti arabským dobyvateľom.
Až do začiatku 80. rokov sa decentralizácia globálne neprejavovala ako populárny
fenomén. Štát a vláda boli vnímané ako združené a neoddeliteľné pojmy, pričom vláda
bola stelesnením suverenity štátu a nosičom politického a zákonného rozhodovania
(Cheema, Rondinelli, 2007, s. 1). Prirodzene však s rozvojom krajín a moderného sveta sa
v menej rozvinutých krajinách rozbehla polemická diskusia o efektivite centrálneho
riadenia a možnosti prenesenia funkcie rozhodovať na viacero účastníkov. Netvrdím, že
Španielsko zapadá do tej istej kategórie menej rozvinutých štátov, ako napr. štáty v Afrike
alebo postkomunistické štáty, no historický vývoj počas 20. storočia kolidoval s plynulým
a bezproblémovým rozvojom demokracie.
Pojem decentralizácia bol definovaný ako prerozdelenie moci a preto sa môže
skutočne odohrávať len v demokraticky zriadených štátoch (Brancati, 2006, s. 652).
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Španielske kráľovstvo po dlhej vláde generála Franka prešlo k demokracií referendom
schválenou ústavou 6. decembra 1978. To Španielsko stavia do role krajiny s mladou
demokraciou v rámci konštitučnej monarchie. V Španielsku sa v 70. rokoch udial nielen
štátny, ale aj režimový prechod, pričom ten štátny prechod zahŕňal nahradenie
centralizovanej byrokracie federálnou štruktúrou

(Montero, 2005, s. 64). V prípade

Španielska však musíme byť veľmi opatrní a neskĺznuť do používania pojmu ako
„federácia“ a výrazy s tým spojené, keďže samotná Španielska ústava z roku 1978
v treťom odstavci, článku 145 menovite zakazuje akúkoľvek „federáciu autonómnych
spoločenstiev“ [www.boe.es]. Španielsko sa oficiálne označuje ako Španielske kráľovstvo,
či Estado de las Comunidades Autónomas (v preklade Štát autonómnych spoločenstiev).
Preto treba brať akúkoľvek definíciu decentralizácie v teoretickej časti spojenej s názvom
federácia ako všeobecnú, nie konkrétnu.
Po prijatí decentralizačných noriem sa oslabí národný level vlády a posilní ten
subnárodný (Meguid, 2015, s. 379). Prirodzene k tomu dochádza prenesením a zdieľaním
kompetencií medzi dvoma vládnymi orgánmi. Aby sme však vedeli, aké normy možno
prijať, je potrebné decentralizáciu vnímať ako pojem členitý, nie homogénny. Tým chcem
povedať, že takto komplexný proces sa musí odohrávať separátne na viacerých úrovniach
a vo viacerých formách. Shabbir Cheema a Denis Rondinelli decentralizáciu rozdeľujú do
štyroch kategórií: administratívna, politická, fiškálna a ekonomická (Cheema, Rondinelli,
2007, s. 6). V nasledujúcich riadkoch ich definície detailnejšie rozoberiem, pričom mi to
v ďalších častiach pomôže pri identifikácií v Katalánsku.
Administratívna decentralizácia znamená „zredukovanie centrálnych vládnych
štruktúr, prerozdelenie centrálnej vládnej autority a zodpovednosti a autority na poloautonómnych štátnych činiteľov, a decentralizovanú spoluprácu štátnych agentúr, ktoré
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vykonávajú podobné funkcie v rôznych oblastiach naprieč krajinou“ (Cheema, Rondinelli,
2007, s. 7). Týmito úkonmi sa definuje formálne prerozdelenie funkcií medzi inštitúciami,
no až politická decentralizácia sa zaoberá otázkou zapojenia širšej verejnosti do
politického diania. Sústredí sa na inštitúcie, pomocou ktorých sa občania môžu aktívnejšie
zapájať do voľby politikov a vytvárania legislatívy, tvorí inštitúcie, medzi ktoré je možno
prerozdeliť moc, obecne vo federácií, no v prípade Španielska v autonómnych oblastiach
a udáva im slobodu združovať sa v otázke verejného diania a získavania prostriedkov za
politickými účelmi (Cheema, Rondinelli, 2007, s. 7). Z politologického hľadiska sú tieto
dve kategórie veľmi dôležité, no aktuálne možno najväčším argumentov Katalánska pre
osamostatnenie sa je jeho ekonomická situácia a fakt, že Katalánsko je po Baskicku
druhým najbohatším spoločenstvom. Fiškálna a ekonomická decentralizácia zahŕňajú
„fiškálnu samostatnosť autonómnych spoločenstiev či lokálnych vlád, liberalizáciu trhu
a privatizáciu podnikov“ (Cheema, Rondinelli, 2007, s. 7).
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3. Znovunadobudnutie autonómie a politické inštitúcie Katalánska

Pre bezproblémové fungovanie federálne usporiadanej krajiny sú kľúčové dobré
medzivládne vzťahy (opäť vo všeobecnosti, v prípade Španielska teda krajiny ako únie
spoločenstiev). Ako však už naznačuje historická genéza, Katalánsko možno považovať za
jeden z najproblémovejších regiónov. Niektoré zdroje uvádzajú, že až tretina konfliktov
v rámci vzťahov centrálnej a regionálnych vlád sa pripisuje Katalánsku.
Článok autorov Sanchéza, Rodriguéza a Harguindéguya sa venuje analýze rôznych
faktorov, ktoré môžu vysvetliť súvislosti medzi vznikom týchto konfliktov. Zaoberali sa
výskumom s rôznymi premennými a prišli so záverom, že počet medzivládnych konfliktov
riešených pred Konštitučným súdom ročne je najviac ovplyvnený troma premennými.
Jedná sa o „absolútnu väčšinu v Španielskom parlamente, prítomnosť nacionalistických
politických strán v Katalánskom parlamente a regionálny level financovania na obyvateľa
vzhľadom na celoštátny priemer“ (Harguindéguy, Rodriguéz-López, Sánchez, s. 87-88,
2017).
Ak sa však pozrieme na situáciu všeobecne, je potrebné určiť, čo a ako rozdeľuje
kompetencie a právomoci medzi centrálnu vládu a vlády autonómnych oblastí. Katalánsko,
ako je zmienené aj v odstavci vyššie, vstúpilo na politickú scénu demokratického
Španielska s výhodami prameniacimi v jeho postavení historického regiónu. Oficiálne sa
prezentovali ako historický región kvôli ústave, no v skutočnosti to tak historické nebolo,
keďže ich snaha o autonómiu bola pretrvávajúcou záležitosťou, ktorá nevymizla ani v dobe
najväčšej režimovej opresie. Všetky detaily sú zakotvené v Ústave z roku 1978, konkrétne
v Tretej kapitole s názvom O autonómnych spoločenstvách (v origináli De las
Comunidades Autónomas). Z prvých článkov kapitoly sa môže javiť dosiahnutie štatútu
autonómie ako komplikovaný proces. Požiadavky z článku 147 typu historicky presný
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názov, hranice, inštitúcie a ich názvy však pre komunitu fungujúcu desiatky, či až stovky
rokov, sú formalitou spočívajúcou len v oficiálnom vyhlásení a oživení niečoho, čo vlastne
nikdy nevymizlo. Napriek prvotnému požiadavku čakať 5 rokov na modifikáciu
kompetencií sa situácia pozmeňuje pre spoločenstvá zmieňované v článku 151. Podľa
môjho názoru vágnejšiu formuláciu tohto článku totižto možno využiť, ako sa aj pri
historických spoločenstvách stalo, na zrýchlenie celého procesu a promptné dosiahnutie
autonómie pomocou referenda, ktoré v Katalánsku úspešne prebehlo v roku 1979 a jeho
platnosť bola potvrdená Ústavným zákonom 4/1979 z 18. decembra o Autonómií
Katalánska vydaným vtedajším kráľom Juanom Carlosom I [www.boe.es].

3.1. Generalitat de Catalunya

Ešte pred samotným hlasovaním z roku 2014 v krátkosti predstavím politické
inštitúcie Katalánska. Generalitat de Catalunya je autonómnym štatútom definovaný ako
inštitúcia politickej organizácie katalánskej samosprávy. Je tvorená prezidentom,
katalánskym autonómnym parlamentom, vládou a menšími inštitúciami. Generalitat má
priznané financie a kompetencie exkluzívneho či zdieľaného charakteru [www.gencat.net].
a)

prezident Generalitat- táto funkcia zastáva rolu najvyššieho reprezentanta
Generalitat, koordinátora vládnej politiky a katalánskeho prezidenta. Prináleží
mu komunikácia s centrálnymi inštitúciami ako aj s inštitúciami ostatných
autonómnych regiónov. Vyhlasuje regionálne voľby a v mene kráľa i nové
zákony, menuje regionálnych predstaviteľov do funkcií a sám je volený
z radov katalánskeho parlamentu a menovaný španielskym monarchom
[www.gencat.net].
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b)

vláda- v katalánčine El Govern, je nositeľkou výkonnej moci a určuje smer
regionálnej politiky. Plní v podstate rovnaké funkcie ako ktorákoľvek štátna
vláda, teda vypracovanie rozpočtu, tvorba zákonov, menovanie funkcionárov
atď. Ministrov menuje prezident, všetci sú chránení imunitou a majú právo
účasti na parlamentných zasadnutiach, pričom sú priamo zodpovední
parlamentu [www.gencat.net].

c)

parlament- jednokomorový, legislatívny orgán, ktorý plní funkciu priamej
reprezentácie

katalánskeho

obyvateľstva.

Parlament

spĺňa

kontrolnú

a zákonodarnú funkciu, pričom poslanci sú taktiež, ako aj ministri, chránení
imunitou. Zákony zdieľaného charakteru musia prejsť schválením centrálneho
parlamentu, pričom zákony exkluzívnych kompetencií (kultúra, turizmus,
a pod.) sú od tohto procesu oslobodené. Katalánsky parlament je dôležitý aj
preto, že zasahuje do podoby centrálneho Senátu voľbou reprezentantov
Katalánska [www.parlament.cat].
d)

Katalánsky vrchný súd- najvyšší súdny orgán Katalánska, venuje sa
záležitostiam výhradne katalánskeho sociálneho, občianskeho či trestného
práva.

Ako môžeme vidieť, Katalánsko disponuje komplexnou, legálnou inštitučnou
infraštruktúrou potrebnou pre chod samostatného autonómneho regiónu, teda spĺňa obraz
úspešnej administratívnej a politickej decentralizácie krajiny. Jednotlivé orgány sú natoľko
rozvinuté, že možno práve aj kvôli nim sa Katalánci neboja osamostatnenia, a stále
intenzívnejšie to presadzujú ako jednu zo svojich hlavných objektív. Pri vlastnom jazyku,
kultúre, histórií a inštitúciách, ako aj ekonomickej stabilite, Kataláncom nič nebráni snažiť
sa odtrhnúť od Španielska. Za prvý oficiálny pokus 21. storočia môžeme považovať
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vyhlásenie Ľudového hlasovania o samostatnosti v roku 2014, ktorému sa budem venovať
v nasledujúcej kapitole.
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4.

Ľudové hlasovanie o nezávislosti Katalánska 2014

V poslednej kapitole mojej práce sa budem sústrediť na pomerne aktuálnu udalosť
katalánskej histórie, ktorou je ľudové hlasovanie o nezávislosti z roku 2014. Ako som už
spomínala, považujem to osobne za vyústenie historických udalostí a predpokladateľný
vývoj politickej situácie. Napriek tomu, že o jeseni 2014 sa hovorí ako o referende,
v skutočnosti ide o neformálny a nesprávny názov a neskôr vysvetlím podrobnosti tejto
diskrepancie.
Španielsku politickú situáciu sprevádza rivalita dvoch hlavných centier- Madridu
a Barcelony, pričom Madrid ako hlavné mesto je politickým a administratívnym centrom
krajiny a Barcelona zas kultúrnym a industriálnym centrom. Španielsky aj katalánsky
vládny systém predstavujú klasickú napoleonskú štruktúru, v ktorej existujú zdieľané
a výsadné práva, pričom z právneho hľadiska slúžia lokálne vlády na manažovanie
a sprostredkovanie lokálnych záujmov. Môžu vyhlasovať referendá, ale nemôžu byť
o otázkach na celoštátnej úrovni a musia prejsť schválením centrálnej vlády (Medir, 2015,
s. 270-271).
Po páde režimu sa katalánsky nacionalizmus zmenil v rámci svojich hlavných
objektív. Nastalo presadzovanie vybudovania si silnej autonómie a osamostatnenie nebolo
najväčším problémom (Dowling, 2012, s. 124). Keď sa na to však pozrieme objektívne,
všetky aktivity a rastúce sebavedomie regiónu nenechávajú veľký priestor polemike
o nasledujúcich krokoch. Región si vybudoval infraštruktúru, ekonomiku, postavenie
a vlastný nacionalizmus, ktorý je pre lokálnych občanov dôležitejší ako ten národný
aj napriek tomu, že Katalánsko nikdy nebolo nezávislým štátom, čo sú v podstate všetky
potrebné premenné na uskutočnenie emancipácie od Španielska. Katalánsky nacionalizmus
je však sústredený a prítomný len v Katalánsku, takže snaha o presadenie v rámci celej
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krajiny je mizivá. Vyhlásenie referenda o samostatnosti preto nemusí byť úplným
prekvapením v hocakom nekonkrétnom regióne v podobnej situácií, ako napr. aj v
Škótsku.
Katalánsko tiež využilo ekonomickú krízu Španielska ako jeden z ďalších pádnych
dôvodov, prečo by bolo pre nich lepšie osamostatniť sa. Pocit finančného znevýhodnenia
oproti ostatným regiónom voči centrálnej vláde vyjadruje výrok Christophera K.
Connollyho, že „katalánski nacionalisti využili vo svoj prospech krízu Eurozóny, tvrdiac,
že Katalánsko oslobodené od okovov španielskej ekonomiky by ľahko zaujalo pozíciu
jedného z najprospešnejších a najstabilnejších štátov Severnej Európy“ (Connoly, 2013, s.
73). Tento katalánsky postoj vyjadruje dopyt po hlbšej ekonomickej a fiškálnej
decentralizácií. Ak je Španielsko schopné prejsť dosť podrobným administratívnym
a politickým decentralizačným procesom, nespokojnosť v ostatných dvoch sférach môže
vyústiť vo väčšie komplikácie.

4.1. Udalosti pred vyhlásením hlasovania

V Španielskej ústave sa v druhom článku špecificky uvádza nasledovné: „Ústava je
založená na nerozpustnosti španielskeho národa, spoločnej a nerozdeliteľnej krajiny
Španielov; pripúšťa a garantuje právo na autonómiu národnostiam a regiónom, ktoré ju
(krajinu) tvoria a solidaritu medzi nimi všetkými“ [www.boe.es]. Zjednodušene to
vypovedá o tom, že Španielska ústava vylučuje akúkoľvek snahu o rozdelenie krajiny, či
snahu niektorého z regiónov odtrhnúť sa. Preto vyhlásenie referenda o takejto otázke je
v rozpore s konštitúciou a stretne sa s odporom.
Katalánsky parlament schválil 23. januára 2013 Deklaráciu o zvrchovanosti a práve
katalánskeho národa o rozhodovaní, no Ústavný súd Španielska túto deklaráciu vyhlásil za
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neplatnú a protiústavnú ešte v máji toho istého roku. To katalánskej vláde nezabránilo vo
vyhlásení „nereferendového ľudového hlasovania o politickej budúcnosti Katalánska“
(takže oficiálne sa nejednalo o referendum) naplánovaného na 9. november nasledujúceho
roka (Piris, 2016, s. 103). Katalánsko to prezentovalo ako prieskum konzultatívneho
charakteru bez právnej platnosti.
Je nutné uviesť, že roku 2014 predchádzalo množstvo menších referend a prieskumov
na lokálnych úrovniach v období 18 mesiacov v rokoch 2009 až 2011, ktoré boli
organizované malými nezávislými skupinami za katalánsku nezávislosť bez záštity
lokálnej vlády a parlamentu, a preto s tým centrálna vláda nedokázala nič urobiť. Jednalo
sa o iniciatívu týchto skupín na popularizáciu názoru, že Katalánsko vlastne má právo na
sebaurčenie svojej nezávislosti, a katalánskeho nacionalizmu. V celom Španielsku
prebiehala kampaň proti tomuto „separatizmu“, no čím viac sa ich snaha o nezávislosť
mediálne propagovala, tým viac sa na hlasovaniach chcela verejnosť zúčastňovať. Rok
2014 bol prvým rokom, kedy sa podobné udalosti odohrávali pod oficiálnou záštitou
lokálnych vládnych orgánov, a hoci toto hlasovanie bolo z právneho hľadiska stále
nelegálne, participácia verejnosti a dobrovoľníkov umožnila jeho priebeh (Medir, 2015, s.
273-274).

4.2. Obsah a výsledky hlasovania

Volebné lístky obsahovali dve otázky s odpoveďou ÁNO/NIE uvedené nižšie:
a)

Chcete, aby sa Katalánsko stalo štátom?

b)

V prípade kladnej odpovede; Chcete, aby bol tento štát nezávislým?

Hlasovania sa mohli zúčastniť všetci obyvatelia Katalánska vo veku od 16 rokov.
Referendum sa sústredilo na ľudí priamo žijúcich v Katalánsku, čím Katalánci žijúci inde
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hlas nedostali (Piris, 2016, s. 105). Tento krok si možno vysvetliť tým, že si vláda nebola
istá podporou tejto skupiny a eventuálnemu neprospešnému vplyvu na výsledky
hlasovania.
Katalánsky región mal na začiatku roka 2014 takmer 7 a pol milióna obyvateľov
(konkrétne 7 433 894) [www.idescat.cat]. Výsledky vyhlásené Katalánskou vládou (ako
možno vidieť na grafe nižšie) preukázali účasť 2 344 828 hlasujúcich, čo netvorí ani 40
percentnú

celkovú

Zdroj: http://participa2014.cat
Jednotlivé výsledky boli podľa kombinácie odpovedí percentuálne nasledovné:


ÁNO-ÁNO:

80,91% (1 897 274 lístkov)



ÁNO-NIE:

10,01% (234 848 lístkov)



ÁNO-prázdne:

0,97% (22 755 lístkov)



NIE:

4,48% (105 245 lístkov)



bez odpovede:

0,56% (13 201 lístkov)



iná odpoveď:

3,04% (71 505 lístkov)
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účasť.

Napriek tomu, že sa až 80 percent zúčastnených ľudí vyjadrilo kladne k nezávislosti
ich regiónu, stále je to nedostatočne relevantné číslo oproti celkovému počtu tamojších
obyvateľov. Nízku účasť však možno spôsobil fakt, že ľudia boli odradení, vopred vediac,
že výsledky aj tak nebudú platné a uznané (Piris, 2016, s. 106). Výsledok štúdie Lluísa
Medira ukázal ešte jednu zaujímavú skutočnosť, a to že podpora za nezávislosť Katalánska
je silnejšia v menších mestách a municipalitách oproti samotnému centru regiónu,
Barcelony (Medir, 2015, s. 279).
Výsledky tohto hlasovania by som subjektívne zhrnula tak, že hoci percentuálne
účasť nebola tak vysoká, ako katalánska vláda predpokladala, 1,9 milióna hlasov za
odtrhnutie sa od Španielska je dostatočne alarmujúce číslo, ktoré dokazuje nespokojnosť so
systémom a netreba ho podceňovať. O to dôležitejšie je nepodceňovať „hlas ľudu“ a fakt,
že aj dnes v roku 2018 sme svedkami stále pribúdajúcich aktivít o zmenu, o čom svedčí aj
vyhlásenie referenda o rovnakej otázke, tentokrát však už oficiálne, na jeseň roku 2017.
Súčasný osud Katalánska je momentálne neurčitý, a miestna vláda by mala počítať
s možnými rizikami týchto počinov, keďže odtrhnutie by mohlo znamenať začiatok ďalšej
dlhej cesty za stabilizáciou a celosvetovým uznaním.
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Záver
Cieľom mojej bakalárskej práce bola systematická analýza vývoja katalánskej národnej
identity naprieč ich históriou a identifikácia všetkých udalostí, ktoré v tomto procese mohli
zohrať rolu. Následne mi šlo o prepojenie daných faktov so súčasným dianím
v Španielsku. Zaoberala som sa hľadaním vysvetlenia základnej otázky, čo je tým hlavným
faktorom, ktorý spôsobuje vôľu Katalánska osamostatniť sa, keďže takéto rozhodnutie
môže skrývať v sebe viac, ako len oficiálne prezentovanú nespokojnosť s režimom či
ekonomickou situáciou štátu. Toto prepojenie histórie a súčasnosti môže byť pre
politologický obor zaujímavé a zároveň prínosné.
Účelom bolo vytvorenie prehľadu pre každého čitateľa tejto práce za účelom
porozumenia a pochopenia faktu, že národná identita nemusí byť ani v dnešných vyspelých
demokraciách jednotná, a že existujú súbežné identity v rámci autonómnych regiónov,
kedy regionálna identita môže presahovať tú celoštátnu a tým ovplyvňovať dianie celej,
navonok zjednotenej, krajiny.
Národná identita Kataláncov prešla dlhým vývojom a rastom, pričom konzistentne
odolávala vplyvom okolia a vytvorila silný základ pre zrodenie katalánskeho
nacionalizmu. Ako moja práca dokazuje, naprieč celou históriou možno jasne badať
skutočnosť, že Katalánsko sa vyvíjalo ako autonómna oblasť a samostatný národ bez
ohľadu na to, či bol ich autonómny status centrálnou vládou uznávaný, alebo nie. Politické
statusy pre nich reprezentovali len formálnu stránku, ktorá vznikne či zanikne jednou
významnou udalosťou, jedným režimovým prevratom, no zachovanie si vlastného jazyka,
kultúry a povedomí o svojej histórií je vecou, ktorá pretrvá a aj pretrvala dodnes. Nechcem
týmto tvrdením vylúčiť dôležitosť historických základov politických inštitúcií, keďže
najmä vďaka tomu sa Kataláncom podarilo promptne dosiahnuť autonómneho štatútu
dneška.
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Kontinuálne udržiavanie si vplyvu pri rozhodovaní o ekonomických a politických
otázkach krajiny Kataláncom pomáhalo pri upevňovaní svojej pozície dominantného
regiónu. Ako som na začiatku spomenula, Kataláncom pri prvom pokuse o zjednotenie
Španielska spočiatku viac záležalo na rozvoji vlastnej ekonomiky a silný ekonomický
status využívali vo svoj prospech aj v 19. storočí, čo dnes spôsobuje ich pocit akejsi
ekonomickej

nadradenosti

nad zvyškom

krajiny.

Zároveň

Renaixenca

prispela

k národnému obrodeniu, ktoré nepotlačila ani tvrdá, národne homogenizujúca, diktatúra.
Ďalej som sa zamerala na logické prepojenie medzi identitou regiónu a jej vplyvom na
chod decentralizovanej krajiny. Snažila som sa predstaviť decentralizáciu ako členitý
pojem odohrávajúci sa vo viacerých sférach a jej historický pôvod, keďže rozmach
decentralizácie v 80. rokoch minulého storočia sa časovo zhodoval s decentralizáciou
v Španielsku. Identifikácia jednotlivých úrovní decentralizácie mi pomohla následne
dokázať na jednotlivých príkladoch inštitúcií, že k decentralizácií v Španielsku došlo, no
nie k dostatočnej spokojnosti tohto svojbytného autonómneho regiónu. Za oblasť najväčšej
nespokojnosti možno označiť fiškálnu a ekonomickú decentralizáciu.
Veľký význam som kládla aj na definície postavenia autonómnych regiónov
v Španielskej ústave, ktorá upevňuje prvky decentralizácie a krajinu definuje ako štát
autonómnych spoločenstiev. Jednoduchá cesta k znovunadobudnutiu autonómie pridelením
štatútu odmenila Katalánsko právnym základom pre regionálnu ústavu. Katalánsko využilo
svoju históriu k získaniu nadštandardných kompetencií. Celou históriou bol badateľný jav,
že Katalánsko kolaborovalo s každým, kto im pomáhal pri plnení ich záujmov, či už šlo
o Francúzsko alebo cirkev.
Analýza historických udalostí už v ďalšom bode práce dostatočne vysvetlila dôležitosť
národnej identity a jej významný vplyv na mentalitu rozhodovania vládnych činiteľov
tohto regiónu. Predmetom bolo odhalenie motívu správania sa všetkých politických, či
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kultúrnych predstaviteľov, ktorý rovnako hlásali vôľu byť samostatným regiónov ako
počas obdobia pokoja, tak aj krízy.
Následne som stručne predstavila Generalitat ako inštitúciu politickej organizácie
katalánskej samosprávy. Je dôležité mať na vedomí silu a rozvinutosť tejto inštitúcie,
pretože to pre mňa osobne tiež možno považovať za motiváciu a podvedomú istotu za
cestou k nezávislosti. Ak sa Katalánci cítia dostatočne schopní riadenia regiónu
s limitovanými kompetenciami, určite to dáva priestor polemike, o koľko lepšie by to boli
schopní vykonávať bez limitov. Nie som si však celkom istá, či nedochádza k podceneniu
možných následkov, a či si tamojšia vláda uvedomuje všetky riziká.
Ako poslednú časť práce som predstavila Ľudové hlasovanie o nezávislosti z roku
2014, keďže to bola práve tá udalosť, ktorá upriamila moju pozornosť na Katalánsko
a prinútila ma zamyslieť sa nad celou katalánskou otázkou. Keďže som sa v celej práci
nesústredila na detailné analýzy straníckych a volebných systémov, či personálnemu
obsadeniu Generalitat, toto hlasovanie som chcela udať ako číselnú reprezentáciu situácie,
a aspoň stručné priblíženie názoru obyčajných obyvateľov Katalánska k aktuálnemu
postaveniu katalánskej vlády voči centrálnej a súčasnej situácií. Preto som vynechala
všetky informácie o aktéroch priamo zodpovedných za vyhlásenie referenda, strany
a hnutia, a sústredila som sa na názor zúčastnených voličov. Hlasovanie s menej ako 40
percentnou účasťou možno považovať za nerelevantné a o ničom nevypovedajúce, avšak
práve pri predstavení histórie Katalánska by rozhodne nemalo byť podceňované a ostať
bez povšimnutia. Môže to pomôcť zabrániť momentu prekvapenia pri budúcich
udalostiach, ako napríklad aj pri vyhlásenie Referenda o nezávislosti v roku 2017.
Pri objasnení vzťahu medzi národnou identitou a decentralizáciou sa mi dúfam aspoň
stručne podarilo dokázať ich prepojenie, a fakt, že prevaha jednej či druhej skutočnosti
môže výrazne ovplyvniť chod hociktorej krajiny
42

Summary

The aim of my bachelor thesis was a systematic analysis of evolution of Catalan national
identity throughout their history and an identification of all events that played a role in this
process. Consequently, I focused on connecting these facts and events with the current
political situation in Spain. I focused on finding an explanation for the basic question of
what is the man factor that causes the will of Catalonia to be independent, as this decision
includes more than just the officially presented discontent with the regime and economic
situation of the state. The main objective was to explain the fact that the national identity
does not have to be homogenous in current modern democracies and that there are more
simultaneously occurring identities across autonomous regions, while the regional
identities might overpower the state ones and they may have an impact on the political
situation. With the explanation of a relation between national identity and decentralization,
I was hoping to prove that the dominance of either one can have a great impact on the
functioning of a state.

43

Použitá literatúra
Autonómny štatút Katalánska z roku 2006 (Estatuto de autonomía de Cataluňa de 2006):
(stiahnuté z http://www.gencat.net/generalitat/cas/estatut/index.htm dňa 11. 4. 2018)
BRANCATI, Dawn, 2006. Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of
Ethnic Conflict and Secessionism?. International Organization, vol. 60, no. 3, pp. 651–
685. Dostupné z: www.jstor.org/stable/3877823.
BUFFERY, Helena, and Elisenda MARCER, 2010. Historical Dictionary of the Catalans.
Scarecrow Press. ProQuest Ebook Central. Dostupné z:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=662316.
CONNOLLY, Christopher. K, 2013. Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and
the European Union. 24 Duke Journal of Comparative and International Law, pp. 51-105.
DOWLING, Andrew, 2012. Catalonia Since the Spanish Civil War : Reconstructing the
Nation. Sussex Academic Press, 2012.
DVOŘÁKOVÁ, Kateřina and Miroslava FERRAROVÁ, 2014. Separatistické tendence v
současné Evropě: Katalánsko, Skotsko a Vlámsko na cestě k nezávislosti?. Politologická
Revue, vol. 20, no. 2, Dec. 2014, pp. 31-692.
GUIBERNAU, Montserrat, 2013. Secessionism in Catalonia: After Democracy.
Ethnopolitics. vol. 12, no. 4, pp. 368-393. Dostupné z:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449057.2013.843245
GUNTHER, Richard, José R. MONTERO, Juan BOTELLA. Democracy in Modern Spain.
Yale University Press, 2004.
HARGUINDÉGUY, Jean-Baptiste, Emilio RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Almudena SÁNCHEZ,
2017. Los conflictos intergubernamentales entre España y Cataluña. : Inter-Governmental
Conflicts between Spain and Catalonia. Revista Española de Investigaciones Sociologicas.
no. 158, pp. 79-96. Dostupné z:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b03d6fa9-1f9e-40938e2c-5294e3450bbb%40sessionmgr103

44

CHEEMA, G. Shabbir, and Dennis A. RONDINELLI, eds. 2007. Decentralizing
Governance : Concepts and Practices. Washington: Brookings Institution Press.
IGLESIAS, Roger Graciela, 2012 British Liberators in the Age of Napoleon : Fighting
under the Spanish Flag in the Peninsular War. Londýn: Bloomsbury Publishing.
JACKSON, Gabriel, 2012. Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939. Princeton
University Press.
MEDIR, Lluís, 2015. Understanding Local Democracy in Catalonia: From Formally
Institutionalized Processes to Self-Organized Social Referenda on Independence.
International Journal of Iberian Studies, vol. 28, no. 2/3, June 2015, pp. 267-281.
MEGUID, Bonnie M, 2015. Multi-Level Elections and Party Fortunes: The Electoral
Impact of Decentralization in Western Europe. Comparative Politics, vol. 47, no. 4, 2015,
pp. 379–398. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/43664156.http://www.jstor.org/stable/3877823?seq=3#page_scan_ta
b_contents
MONTERO, Alfred P, 2005. The Politics of Decentralization in a Centralized Party
System: The Case of Democratic Spain. Comparative Politics, vol. 38, no. 1, 2005, pp. 63–
82. Dostupné z: www.jstor.org/stable/20072913.
O'CALLAGHAN, Joseph F, 1983. A history of medieval Spain. Ithaca: Cornell University
Press, 1983. Dostupné z:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/reader.action?docID=3138541&query=history+
of+catalonia#
Oficiálna štatistika katalánskej populácie z roku 2014. [online] (stiahnuté z
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en dňa 25. 4. 2018)
Oficiálna stránka Generalitat de Catalunya. [online] www.gencat.net
Oficiálna stránka Parlamentu Katalánska. [online] www.parlament.cat
PAYERO LÓPEZ, L. The 'Citizen Participation Process' in Catalonia: Past, Present And
Future. Liverpool Law Review, vol. 36, no. 3, pp. 237-256.

45

PAYNE, Stanley G., 2011. Spain : A Unique History, University of Wisconsin Press, 2011.
Dostupné z:https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=3445133.
PIRIS, Jean-Claude, 2016. La Unión Europea, Cataluña Y Escocia. The European Union,
Catalonia and Scotland. Legal aspects of recent regional secessionist trends in EU Member
States. Teoria y Realidad Constitucional, vol. 37, Jan. 2016, pp. 101-134. Dostupné z:
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=118071828&lang=cs&site=eh
ost-live.
ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza
demokratických politických systémů. Praha: Portál.
Španielska ústava z roku 1978 (Constitución espaňola de 1978). (stiahnuté z
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf dňa 9. 4.
2018)

46

Institut politologických studií
TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno:
Ľubomíra Pecháčová
Studijní obor:
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
Semestr zadání:
Letní semestr 2017
Předpokládaný termín dokončení:
Letní semester 2018
Ak. rok podání:
2016/2017
Vedoucí práce:
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Název práce:
Španielska decentralizácia - prípadová štúdia Katalánska
Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků): Prácu na tému Španielska decentralizáciaprípadová štúdia Katalánska som si vybrala hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom bol pre
mňa osobne fakt, že ako absolventka španielskeho bilingválneho gymnázia som už počas strednej
školy venovala množstvo času ako histórií Španielska, tak aj súčasnej politickej situácií. Zaujal ma
opakujúci sa trend vôle autonómnych spoločenstiev osamostatniť sa, resp. kontinuálne problémy
centrálnej vlády so silnou autonómiou niektorých z týchto spoločenstiev. Zároveň túto tému
považujem za veľmi aktuálnu a dynamickú, nielen kvôli tomu, že Katalánsko už malo v minulosti
pokus o osamostatnenie, ale aj kvôli otázniku, ktorý visí nad možným nadchádzajúcim referendom.
Výsledok tohto diania môže výrazne ovplyvniť vývoj a politické trendy celej Európy. Rovnako ma
oslovila aj možnosť využiť moje znalosti španielčiny pri využívaní zdrojov v originálnom znení, čo
vcelku obohatí moju prácu. Táto téma má pre mňa taký potenciál na rozvinutie, že by som rada
zvážila možnosť nadviazať na ňu v mojej diplomovej práci.

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků): Cieľom mojej bakalárskej práce bude hlbšie preskúmať
príčiny kontinuálnej vôle Katalánska ako jedného z najsilnejších autonómnych spoločenstiev
osamostatniť sa, postoj Madridskej centrálnej vlády a kroky, ktoré podniká k vyriešeniu situácie a
zamerať sa na priebeh referend. Tiež sa budem sústrediť na činnosť katalánskych hnutí a ich prínos
k populárnemu názoru. Inak povedané, v mojej práci sa budem snažiť prísť na to, prečo zatiaľ ani
jedna zo strán nepodniká úspešné kroky vo svoj prospech, alebo prečo doposiaľ aj napriek prvému
neúspešnému referendu nedošlo k žiadnemu konsenzu. Veľkou premennou na cieľ mojej práce
bude aj to, či ďalšie očakávané referendum v septembri prebehne, resp. jeho výsledok, no zároveň
to markantne neovplyvní moju naplánovanú štruktúru, jedine jej záver.
Metodologie práce (max 1500 znaků): Túto prácu budem komponovať ako prípadovú štúdiu
47

s dvoma časťami: teoretickou a empirickou. Teoretická časť bude založená na teórií decentralizácie
všeobecne, teda čo to znamená, čo tomu predchádza a ako to prebieha. Teóriu sa budem snažiť
aplikovať konkrétne na zvolenom Katalánsku, ale aj na vzťahoch Madridu a Barcelony. V rámci
práce sa zameriam aj na historické príčiny ako základ terajšej situácie, čo vlastne Katalánci
požadujú a ako sa delí, resp. by sa mala deliť moc medzi nimi a Madridom. Významnú časť
plánujem venovať referendu z roku 2014 a referendu 2017, či už prebehne, alebo neprebehne.
V závere práce zhrniem nadobudnuté poznatky.
Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků): Tému decentralizácie Španielska by som
charakterizovala ako dynamickú a veľmi aktuálnu tému so širokým množstvom výberu zdrojov,
informácií a zároveň chronologicky usporiadateľným priebehom. Nielenže sa hnutie za
osamostatnenie zoskupilo už v počiatku dvadsiatych rokov 20. storočia, čo ponúka výborné
porovnanie a vývoj vtedajších požiadavok s terajšími, ale hlbšia história Španielskeho kráľovstva
dáva zmysel súčasným tendenciam. Tým, že septembrové referendum ešte neprebehlo, téma
necháva priestor pre niekoľko možných záverov, no nutne to nezasiahne do celej štruktúry práce.
Zároveň je táto téma čerstvá a myslím si, že mi umožní písať prácu bez nadmerného množstva
vplyvov prameniacich z opakovaného prepierania udalostí a príliš širokého počtu publikácií.
Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
1.) Úvod
2.) Teória decentralizácie
3.) Historický kontext
4.) Príčiny Katalánskej vôle osamostatniť sa
5.) Kompetencie: Madrid vs. Barcelona
6.) Hnutia a strany v Katalánsku
7.) Katalánske požiadavky
8.) Referendum 2014
9.) Referendum 2017
10.) Záver
Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
BRANCATI, Dawn. Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict
and Secessionism?. International Organization, vol. 60, no. 3, 2006, pp. 651–685. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/3877823.
ENRLICH, Charles E. “The Lliga Regionalista and the Catalan Industrial Bourgeoisie.” Journal of
Contemporary History, vol. 33, no. 3, 1998, pp. 399–417. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/261123.
FIELD, Bonnie, Kerstin HAMMAN. Democracy and Institutional Development: Spain in
Comparative Theoretical Perspective. Springer, 2008.

48

FIELD, Bonnie, A. BOTTI. Politics and Society in Contemporary Spain: From Zapatero to Rajoy.
Palgrave Macmillan US, 2015.
GUIBERNAU, M. Prospects for an Independent Catalonia. International Journal of Politics, Culture
& Society, vol. 27, no. 1, pp. 5-23.
GUNTHER, Richard, José R. MONTERO, Juan BOTELLA. Democracy in Modern Spain. Yale
University Press, 2004.
LANZ, T. Minority Cosmopolitanism: The Catalan Independence Process, the EU, and the
Framework Convention for National Minorities. Journal On Ethnopolitics & Minority Issues In
Europe, vol. 15, no. 2, pp. 31-58.
MONTERO, Alfred P. The Politics of Decentralization in a Centralized Party System: The Case of
Democratic Spain. Comparative Politics, vol. 38, no. 1, 2005, pp. 63–82. Dostupné z:
www.jstor.org/stable/20072913.
PAYERO LÓPEZ, L. The 'Citizen Participation Process' in Catalonia: Past, Present And Future.
Liverpool Law Review, vol. 36, no. 3, pp. 237-256.
STRUBELL, M. The Catalan Independence Process and Cold Repression (2003-2016). Razprave In
Gradivo - Treaties & Documents, vol. 77, pp. 5-31.
Podpis studenta a datum

Schváleno

Datum

Vedoucí práce
Garantka/Koordinátor oboru

49

Podpis

Zoznam príloh
Príloha č. 1: Výsledky ľudového hlasovania (graf)

50

